
Προσόντα για σκοπούς χορήγησης άδειας Τεχνίτη Οχημάτων 
 
Σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία η άδεια τεχνίτη οχημάτων στις πιο πάνω ειδικότητες 
χορηγείται μόνο σε φυσικά πρόσωπα. 
  
Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να αδειοδοτηθεί ως Τεχνίτης Οχημάτων αν έχει συμπληρώσει 
το 18ο έτος της ηλικίας του και κατά την περίοδο πριν από την 7η Απριλίου 2006 ασκούσε 
επάγγελμα σε μια από τις πιο πάνω ειδικότητες (εξ επαγγέλματος τεχνίτης οχημάτων) ή κατέχει 
τα προσόντα που καθορίζονται στους πιο κάτω πίνακες: 
 

1. Ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων 
 

Σύστημα μαθητείας – ή επιμορφωτικά μαθήματα 
με ύλη που ετοιμάζει το Υπουργείο Παιδείας και 
Πολιτισμού (Απολυτήριο) 

5 έτη πείρα και επιτυχία σε εξετάσεις 

Εξατάξια Σχολή Μέσης Εκπαίδευσης 
(Απολυτήριο) 

4 έτη πείρα και επιτυχία σε εξετάσεις 

Τεχνική Σχολή 
(Απολυτήριο στο κλάδο ηλεκτρολόγου 
αυτοκινήτων) 

3 έτη πείρα και επιτυχία σε εξετάσεις 

Αναγνωρισμένη σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
τριετούς διάρκειας σπουδών/ Δίπλωμα στον 
κλάδο μηχανολογικής μηχανικής 

2 έτη πείρα 

Κολλέγιο διετούς τουλάχιστο διάρκειας σπουδών 
στον κλάδο μηχανικής αυτοκινήτων / Δίπλωμα 
Μηχανικού αυτοκινήτων 

1 έτος πείρα 

Πανεπιστήμιο/ Δίπλωμα στον κλάδο 
μηχανολογικής μηχανικής 

1 έτος πείρα 

 
2. Μηχανικός αυτοκινήτων 

Σύστημα μαθητείας –ή επιμορφωτικά μαθήματα 
με ύλη που ετοιμάζει το Υπουργείο Παιδείας και 
Πολιτισμού (Απολυτήριο) 

5 έτη πείρα και επιτυχία σε εξετάσεις 

Εξατάξια Σχολή Μέσης Εκπαίδευσης 
(Απολυτήριο) 

4 έτη πείρα και επιτυχία σε εξετάσεις 

Τεχνική Σχολή 
(Απολυτήριο στο κλάδο μηχανικής αυτοκινήτων) 

3 έτη πείρα και επιτυχία σε εξετάσεις 

Αναγνωρισμένη σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
τριετούς διάρκειας σπουδών/ Δίπλωμα στον 
κλάδο μηχανολογικής μηχανικής 

2 έτη πείρα 

Κολλέγιο διετούς τουλάχιστο διάρκειας σπουδών 
στον κλάδο μηχανικής αυτοκινήτων / Δίπλωμα 
Μηχανικού αυτοκινήτων 

1 έτος πείρα 

Πανεπιστήμιο/ Δίπλωμα στον κλάδο 
μηχανολογικής μηχανικής 

1 έτος πείρα 

 
 

 



3. Μηχανικός μοτοποδηλάτων και μοτοσικλετών 

Σύστημα μαθητείας –ή επιμορφωτικά μαθήματα με 
ύλη που ετοιμάζει το Υπουργείο Παιδείας και 
Πολιτισμού (Απολυτήριο) 

5 έτη πείρα και επιτυχία σε εξετάσεις 

Εξατάξια Σχολή Μέσης Εκπαίδευσης 
(Απολυτήριο) 

4 έτη πείρα και επιτυχία σε εξετάσεις 

Τεχνική Σχολή 
(Απολυτήριο στο κλάδο μηχανικής αυτοκινήτων) 

3 έτη πείρα και επιτυχία σε εξετάσεις 

Αναγνωρισμένη σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
τριετούς διάρκειας σπουδών/ Δίπλωμα στον κλάδο 
μηχανολογικής μηχανικής 

2 έτη πείρα 

Κολλέγιο διετούς τουλάχιστο διάρκειας σπουδών 
στον κλάδο μηχανικής αυτοκινήτων / Δίπλωμα 
Μηχανικού αυτοκινήτων 

1 έτος πείρα 

Πανεπιστήμιο/ Δίπλωμα στον κλάδο 
μηχανολογικής μηχανικής 

1 έτος πείρα 

 

4. Τεχνίτης Αμαξωμάτων (Φανοποιός) 

Σύστημα μαθητείας –ή επιμορφωτικά μαθήματα με 
ύλη που ετοιμάζει το Υπουργείο Παιδείας και 
Πολιτισμού (Απολυτήριο) 

5 έτη πείρα και επιτυχία σε εξετάσεις 

Εξατάξια Σχολή Μέσης Εκπαίδευσης 
(Απολυτήριο) 

4 έτη πείρα και επιτυχία σε εξετάσεις 

Τεχνική Σχολή 
(Απολυτήριο στο κλάδο μηχανικής αυτοκινήτων) 

3 έτη πείρα και επιτυχία σε εξετάσεις 

Αναγνωρισμένη σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
τριετούς διάρκειας σπουδών/ Δίπλωμα στον κλάδο 
μηχανολογικής μηχανικής 

2 έτη πείρα 

Κολλέγιο διετούς τουλάχιστο διάρκειας σπουδών 
στον κλάδο μηχανικής αυτοκινήτων / Δίπλωμα 
Μηχανικού αυτοκινήτων 

1 έτος πείρα 

Πανεπιστήμιο/ Δίπλωμα στον κλάδο 
μηχανολογικής μηχανικής 

1 έτος πείρα 

 

 

 

 

 



5. Τεχνίτης αντλιών πετρελαιοκινητήρων 

Σύστημα μαθητείας –ή επιμορφωτικά μαθήματα 
με ύλη που ετοιμάζει το Υπουργείο Παιδείας και 
Πολιτισμού (Απολυτήριο) 

5 έτη πείρα και επιτυχία σε εξετάσεις 

Εξατάξια Σχολή Μέσης Εκπαίδευσης 
(Απολυτήριο) 

4 έτη πείρα και επιτυχία σε εξετάσεις 

Τεχνική Σχολή 
(Απολυτήριο στο κλάδο μηχανικής αυτοκινήτων) 

3 έτη πείρα και επιτυχία σε εξετάσεις 

Αναγνωρισμένη σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
τριετούς διάρκειας σπουδών/ Δίπλωμα στον 
κλάδο μηχανολογικής μηχανικής 

2 έτη πείρα 

Κολλέγιο διετούς τουλάχιστο διάρκειας σπουδών 
στον κλάδο μηχανικής αυτοκινήτων / Δίπλωμα 
Μηχανικού αυτοκινήτων 

1 έτος πείρα 

Πανεπιστήμιο/ Δίπλωμα στον κλάδο 
μηχανολογικής μηχανικής 

1 έτος πείρα 

 

6. Τεχνίτης βαφής  

Σύστημα μαθητείας –ή επιμορφωτικά μαθήματα 
με ύλη που ετοιμάζει το Υπουργείο Παιδείας και 
Πολιτισμού (Απολυτήριο) 

3 έτη πείρα και επιτυχία σε εξετάσεις 

Εξατάξια Σχολή Μέσης Εκπαίδευσης 
(Απολυτήριο) 

2 έτη πείρα και επιτυχία σε εξετάσεις 

Τεχνική Σχολή 
(Απολυτήριο) 

1 έτος πείρα και επιτυχία σε εξετάσεις 

Αναγνωρισμένη σχολή τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης τριετούς διάρκειας σπουδών/ 
Δίπλωμα στον κλάδο μηχανολογικής μηχανικής 

1 έτος πείρα 

Κολλέγιο διετούς τουλάχιστο διάρκειας 
σπουδών στον κλάδο μηχανικής αυτοκινήτων / 
Δίπλωμα Μηχανικού αυτοκινήτων 

1 έτος πείρα 

Πανεπιστήμιο/ Δίπλωμα στον κλάδο 
μηχανολογικής μηχανικής 

1 έτος πείρα 

 

 

 

 



7. Τεχνίτης ελαστικών 

Σύστημα μαθητείας –ή επιμορφωτικά μαθήματα 
με ύλη που ετοιμάζει το Υπουργείο Παιδείας και 
Πολιτισμού (Απολυτήριο) 

3 έτη πείρα και επιτυχία σε εξετάσεις 

Εξατάξια Σχολή Μέσης Εκπαίδευσης 
(Απολυτήριο) 

2 έτη πείρα και επιτυχία σε εξετάσεις 

Τεχνική Σχολή 
(Απολυτήριο στο κλάδο μηχανικής αυτοκινήτων) 

1 έτος πείρα και επιτυχία σε εξετάσεις 

Αναγνωρισμένη σχολή τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης τριετούς διάρκειας σπουδών/ 
Δίπλωμα στον κλάδο μηχανολογικής μηχανικής 

1 έτος πείρα 

Κολλέγιο διετούς τουλάχιστο διάρκειας 
σπουδών στον κλάδο μηχανικής αυτοκινήτων / 
Δίπλωμα Μηχανικού αυτοκινήτων 

1 έτος πείρα 

Πανεπιστήμιο/ Δίπλωμα στον κλάδο 
μηχανολογικής μηχανικής 

1 έτος πείρα 

 

8. Τεχνίτης ευθυγράμμισης συστήματος διεύθυνσης 

Σύστημα μαθητείας –ή επιμορφωτικά μαθήματα 
με ύλη που ετοιμάζει το Υπουργείο Παιδείας και 
Πολιτισμού (Απολυτήριο) 

3 έτη πείρα και επιτυχία σε εξετάσεις 

Εξατάξια Σχολή Μέσης Εκπαίδευσης 
(Απολυτήριο) 

2 έτη πείρα και επιτυχία σε εξετάσεις 

Τεχνική Σχολή 
(Απολυτήριο στο κλάδο μηχανικής 
αυτοκινήτων) 

1 έτος πείρα και επιτυχία σε εξετάσεις 

Αναγνωρισμένη σχολή τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης τριετούς διάρκειας σπουδών/ 
Δίπλωμα στον κλάδο μηχανολογικής μηχανικής 

1 έτος πείρα 

Κολλέγιο διετούς τουλάχιστο διάρκειας 
σπουδών στον κλάδο μηχανικής αυτοκινήτων / 
Δίπλωμα Μηχανικού αυτοκινήτων 

1 έτος πείρα 

Πανεπιστήμιο/ Δίπλωμα στον κλάδο 
μηχανολογικής μηχανικής 

1 έτος πείρα 

 

 

 

 

 

 

 



9. Τεχνίτης κλιματισμού 

Σύστημα μαθητείας –ή επιμορφωτικά μαθήματα 
με ύλη που ετοιμάζει το Υπουργείο Παιδείας και 
Πολιτισμού (Απολυτήριο) 

5 έτη πείρα και επιτυχία σε εξετάσεις 

Εξατάξια Σχολή Μέσης Εκπαίδευσης 
(Απολυτήριο) 

4 έτη πείρα και επιτυχία σε εξετάσεις 

Τεχνική Σχολή 
(Απολυτήριο στο κλάδο μηχανικής 
αυτοκινήτων) 

3 έτη πείρα και επιτυχία σε εξετάσεις 

Αναγνωρισμένη σχολή τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης τριετούς διάρκειας σπουδών/ 
Δίπλωμα στον κλάδο μηχανολογικής μηχανικής 

2 έτη πείρα και επιτυχία σε εξετάσεις 

Κολλέγιο διετούς τουλάχιστο διάρκειας 
σπουδών στον κλάδο μηχανικής αυτοκινήτων / 
Δίπλωμα Μηχανικού αυτοκινήτων 

1 έτος πείρα και επιτυχία σε εξετάσεις 

Πανεπιστήμιο/ Δίπλωμα στον κλάδο 
μηχανολογικής μηχανικής 

1 έτος πείρα και επιτυχία σε εξετάσεις 

 

10. Τεχνίτης οργάνων 

Σύστημα μαθητείας –ή επιμορφωτικά μαθήματα 
με ύλη που ετοιμάζει το Υπουργείο Παιδείας και 
Πολιτισμού (Απολυτήριο) 

5 έτη πείρα και επιτυχία σε εξετάσεις 

Εξατάξια Σχολή Μέσης Εκπαίδευσης 
(Απολυτήριο) 

4 έτη πείρα και επιτυχία σε εξετάσεις 

Τεχνική Σχολή 
(Απολυτήριο στον κλάδο μηχανικής 
αυτοκινήτων ή στον κλάδο ηλεκτρολόγου 
αυτοκινήτων) 

3 έτη πείρα και επιτυχία σε εξετάσεις 

Αναγνωρισμένη σχολή τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης τριετούς διάρκειας σπουδών/ 
Δίπλωμα στον κλάδο μηχανολογικής μηχανικής 

2 έτη πείρα 

Κολλέγιο διετούς τουλάχιστο διάρκειας 
σπουδών στον κλάδο μηχανικής αυτοκινήτων / 
Δίπλωμα Μηχανικού αυτοκινήτων 

1 έτος πείρα 

Πανεπιστήμιο/ Δίπλωμα στον κλάδο 
μηχανολογικής μηχανικής 

1 έτος πείρα 

 

 

 

 

 

 

 



11. Τεχνίτης συστημάτων εξαγωγής καυσαερίων 

Σύστημα μαθητείας –ή επιμορφωτικά 
μαθήματα με ύλη που ετοιμάζει το Υπουργείο 
Παιδείας και Πολιτισμού (Απολυτήριο) 

3 έτη πείρα και επιτυχία σε εξετάσεις 

Εξατάξια Σχολή Μέσης Εκπαίδευσης 
(Απολυτήριο) 

2 έτη πείρα και επιτυχία σε εξετάσεις 

Τεχνική Σχολή 
(Απολυτήριο στο κλάδο μηχανικής 
αυτοκινήτων) 

1 έτος πείρα και επιτυχία σε εξετάσεις 

Αναγνωρισμένη σχολή τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης τριετούς διάρκειας σπουδών/ 
Δίπλωμα στον κλάδο μηχανολογικής μηχανικής 

1 έτος πείρα 

Κολλέγιο διετούς τουλάχιστο διάρκειας 
σπουδών στον κλάδο μηχανικής αυτοκινήτων / 
Δίπλωμα Μηχανικού αυτοκινήτων 

1 έτος πείρα 

Πανεπιστήμιο/ Δίπλωμα στον κλάδο 
μηχανολογικής μηχανικής 

1 έτος πείρα 

 

12. Τεχνίτης ψυγείων (ραδιατέρ) 

Σύστημα μαθητείας –ή επιμορφωτικά μαθήματα 
με ύλη που ετοιμάζει το Υπουργείο Παιδείας και 
Πολιτισμού (Απολυτήριο) 

3 έτη πείρα και επιτυχία σε εξετάσεις 

Εξατάξια Σχολή Μέσης Εκπαίδευσης 
(Απολυτήριο) 

2 έτη πείρα και επιτυχία σε εξετάσεις 

Τεχνική Σχολή 
(Απολυτήριο στο κλάδο μηχανικής αυτοκινήτων) 

1 έτος πείρα και επιτυχία σε εξετάσεις 

Αναγνωρισμένη σχολή τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης τριετούς διάρκειας σπουδών/ 
Δίπλωμα στον κλάδο μηχανολογικής μηχανικής 

1 έτος πείρα 

Κολλέγιο διετούς τουλάχιστο διάρκειας 
σπουδών στον κλάδο μηχανικής αυτοκινήτων / 
Δίπλωμα Μηχανικού αυτοκινήτων 

1 έτος πείρα 

Πανεπιστήμιο/ Δίπλωμα στον κλάδο 
μηχανολογικής μηχανικής 

1 έτος πείρα 


